
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 16.9.2011                                                                   
                                                                                
usnesení č. 79/2011 -  OZ schválilo ov ěřovatelé zápisu: p. Humpolcová, Kamba    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 80/2011  - OZ  schvaluje dodatek  č. 1  ke smlouv ě  o dílo  č.     
12/2008 na rozší ření  ploch se čení  protipovod ňových hrází uzav řenou s  L.      
Pudilem a pov ěřuje starostu podpisem                                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 81/2011 - OZ souhlasí na základ ě vyhlášeného zám ěru s  prodejem     
části pozemku p. č. 427/1 díl b o vým ěře 88 m2 za cenu 30,- K č/m2 a  výkupem     
části  pozemku p. č.  st. 3  o vým ěře 5 m2 za tutéž cenu ( GP č.  101/2011).     
Náklady  spojené s  vypracováním  sm ěnné  smlouvy  uhradí  p.  J.  Cikhart,     
Strakonice                                                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 82/2011 - OZ                                                        
I. bere na v ědomí dokumentaci zm ěny č. 4 územního plánu Obce Radošovice         
II. konstatuje, že zm ěna č. 4 územního plánu Obce Radošovice není v rozporu     
s  územním  plánem  velkého  úzuemního  celku  Píse cko  -  Strakonicko,  se     
stanovisky dot čených  orgán ů a  se stanoviskem krajského ú řadu  Jiho českého     
kraje                                                                           
III.  vydává zm ěnu  č. 4 územního plánu Obce Radošovice - formou  opat ření      
obecné povahy                                                                   
IV. ukládá  starostovi obce  prost řednictvím M ěÚ  Strakonice, odb.  rozvoje     
zajistit:                                                                       
1) uložení  dokumentace zm ěny  č. 4  územního plánu Obce Radošovice  v četn ě     
doklad ů o po řizování                                                            
2)  vyhotovení a  p ředání dokumentace  opat řené záznamem o ú činnosti  ú řadu     
územního plánování a krajského ú řadu                                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 83/2011 - OZ souhlasí s úpravou zeleného pasu p řiléhajícího  k     
MK  p řed   čp.  87   v  Radošovicích.   Úprava  bude   spo čívat  v  uložení     
zatrav ňovacích  tvárnic do  zeleného pasu  a snížení  náje zdu u  obrubník ů.     
Zelený pás bude využíván k p říležitostnému parkování vozidel. Veškeré práce     
a materiál si zajistí žadatel p. Vondrys, Radošovic e čp. 87                     
hlasování: 9x ano, 2x zdrženo                                                   
                                                                                
usnesení č. 84/2011 - starosta seznámil zastupitele se stavem  prací na akci     
" Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - roz voj komunitního života a     
zvýšení atraktivity obce"                                                       
                                                                                
usnesení č.  85/2011 -  OZ projednalo  návrh na  vým ěnu dve ří  a zárubn ě  u     
" prodejny" v K. Lhot ě a rozhodlo, že je t řeba posoudit stav na míst ě           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                 


